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Københayn. Afskrift.

Matr. nr • lz Mejlgaard Hgd.,
Glæsborg sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Randers Amt,
vod dommer Fog, Mariager.

Stempelfri •

..

r r 8 d n i n S s t 1 l b u d ~•-•
Undertegnede. Hofjæsermeeterinde tru la'e luel, Meilgaard Hoved-

gaard pr. Tranehuse, tilbyder herved blndende for mig og efterfølgende
ejere at tredskoYeD, matr. nr. lz af Meilssard Hovedgaard, Glæsborg
sogn, at lade nedenDllllVDteareal at denne ejendom frede •

Arealet begrænses
mod nord af Kattegat,

<" 10d vest at -Mel1gaardsvejsn" og denne vsje forlængelse,
mod est af vandløbet eSorte An,
mod .yd at en re' linje, hvis endepunkter lisger--\. ' mod vest 170 m fra .tranden, mAl' vinkftlret,

•

lIodnt 100 m fra stranden, dl' vinkelret.
Ves'gransen af arealet er 190 II l~.
Det fredede areal begynder - mAlt langs lied strandell - 580 II fra

græneen mod rjellerup Bys ejerlaugl dets længde er - mAlt lange den
retliniede sydgrwnee - 1760 ••

Fredningen bar tølgende ølltang.
Krat og skovbevoksningen pi det aæVDte areal, hvilken bevoksning

viser naturens mAde at opbygge et værn mod hav og vind pA samme t1d,
skal - llgesom stranden - henligge fuldstændigt i Daturtilstand uden
indgriben at nogen art tra menneskers side. Bormal skovdritt er som
følge heraf fremtidig udelukket i dette omrAde, hvor der hverken ml
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plantes, hugges, beskære•• b~ggea, grave., oplagre. eller opetllles

noget eller t det hele taget gribes ind pi nogen mlde.

Der tilstedes almenheden adgang til etrandarealet. mod at de be-
ugen4e nø3e retter 8ig efter e3 tren. eUer hans befuldllll!lgtiged88 t11-

kendegl velser •

iar~rende ml tinglyses pi matr. Dr. ls Meilgaard Hovedgaard,

Glllsborg sogn, med Freda1aganevnet for Randers amt som pUaleberet-

Uget.

Mellgaard , den 12'februar 1956.
Kate Iuel.

Idet freningsnævnet for Randers amt modta~er ol' godkender for~n-
st~el1de fredninpstilbud, bestemmes det, at deklarationen sknl tinglyses
p~ matr. nr. lz Meilpsard Hoved{"oard, Glæsborg sogn.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 17.2.1956.
Fog.

Afgift
§ 14II: 2 kr. Indført i dagbogen for retskreds nr. 57,

Grenoa købstad m.v., den ?? feb. 195~.
Lyst. Tingbog: Akt: Skab E nr. 327.ialt 2 kr.
Anmærkning:
l. 460000 kr. til Kreditf., Viborg.
? Dok. ang. behandlingen af forskellige dele

af l1e.ilgaardFredskov, lyst 26/5 1873.
3. dok., hvorved er pilagt ejerne af Mejlgaard

forpli~telse ,.h.t. gravsteds vedligeholdelsem.v., lyst 16 7 1888:
4. Dok. ang. fredlysning af en køkkenmødding,

lyst ;)2/61896.
5. Fredet i h.t. lov om byenin~sfredning 1?/3

l')lSklasse B.
6. Jernbaneskyld i foreninp med pnden e~endom,

affiftspliptigt beløb ?500 kr.
7. Dok. ang. bygpelinie i h.t. lov 140/1937 § 25,

lyst 30/11 1940.
8. Fredningsdeklaration i h.t. § 0 i lov nr.

140/1Q37 •. ifr•.i'Jstitsmin. cirk. af 16/6 1941.
VesterganrcJ.
tørstpl.
-0-0-0-

Afskriftens rIgtighed bekræftes.
Fredoioc'o.vo,tfor R,oder, "m~ua"
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Modtaget I R EG. N R. O J..). Cl 7 ej '?O
Skov- og Naturstyrelsen .

- 8 MAJ 1990
e FREONINGSNAVNET FOR ÅiJiUS AMT

Nor.Ii •• " ••• i....b•••
Sa. JurJ. 12· øoa a..o.n
r.... 06.,41OGD

1ancMrs._ 4. maj 1990.
HC/lv. F.S. 253/89.

Nørre Djurs Kommune,
Teknisk Forvaltning,
8585 GIesborg •

Vedrørende j.nr. 62-1-1 - befæstelse af bestående sti langs havet
mellem Bønnerup og Fjellerup.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har kommunen ansøgt om tilla-
delse til at foretage en reparation ved befæstelse af en allerede
bestående sti mellem Bønnerup Strand og Fjellerup.-

Herudover har kommunen søgt om tilladelse til opsætning af ialt
3-5 affaldsbeholdere langs stien samt til ved stien at opsætte Z
stk. faste borde med tilhørende faste bænke i naturtræ langs sti-
en. Bordene vil hver blive anbragt i umiddelbar nærhed af et af-
faldsstativ.

Endelig har kommunen søgt om tilladelse til, at der i forbindelse
med opsætning af sædvanlig ordensreglement ved stiens afslutning
såvel ved Bønnerup Strand som ved Fjellerup tillades opsat skilte,
som klart tilkendegiver, at al anden færdsel end gående, herunder
knallertkørsel, ikke er tilladt på strækningen.

Stien forløber ad et vejspor over et areal, som i alt væsentligt
tilhører Mejlgaard gods, som har været repræsenteret under sagen.

I den østligste ende slutter stien med en kort strækning, som for-
løber over en anden ejendom, hvis ejer ikke har været repræsente-
ret.

MiljOlJ1inisteriet
81:0"- og Na}Ul'stYl'elsen
J.nr. st~\c) l' LC.- ooc I
Akt. nI \o~. '
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Vejsporet benyttes af ejeren af Mejlgaard gods, men der er efter
en dom afsagt for en årrække siden ikke adgang til molariseret færd-
sel for andre, herunder ej til knallertkørsel.

Stien ligger tildels (for ca. halvdelen af strækningen) søværts
indenfor strandbeskyttelseslinien og for størstedelen indenfor
et areal, som er fredet ved deklaration, tinglyst den 17. februar
1956, og tillægsdeklaration, tinglyst den 23. maj 1969.

Det fredede areal strækker sig fra Sorte A i øst til Løgholms ka-
nalen i vest.

Det hedder i fredningsdeklarationen med tillæg blandt andet:

"Krat og skovbevoksningen på det nævnte areal, hvilken bevoksning
viser naturens måde at opbygge et værn mod hav og vind på samme
tid, skal - ligesom stranden - henligge fuldstændigt i naturtil-
stand uden indgriben af nogen art fra menneskers side. Normal skov-
drift er som følge heraf fremtidig udelukket i dette område, hvor
der hverken må plantes, hugges, beskæres, bygges, graves, oplag-
res eller opstilles noget eller i det hele taget gribes ind på
nogen art."

Herudover er der offentlig adgang til arealet.

Sagen har været behandlet i møde i nævnet.

Det er oplyst, at Mellemfolkeligt Samvirke agter at holde sommer-
lejr (arbejdslejr) i kommunen i 1990 med indkvartering i Bønnerup
Skoles bygninger. Det er kommunens tanke, at lejrdeltagerne skal
deltage i arbejde med den efter kommunens opfattelse nødvendIge
forbedring af stien, så den på hele strækningen kan bruges som cy-
kelsti. Kommunen vil sørge for færdiggørelse og oprydning i det
omfang dette ikke måtte blive gjort af lejrdeltagerne. løvrigt er

I

det kommunens indsigt at optage stien som en del af det område,
som strandrenses en gang ugentligt i sommerperioden.

Den pågældende strækning blev under besigtigelsen gennemgået.

Det var kommunens opfattelse, at stien skal være lettere farbar
hele vejen, i hvert tilfælde i et spor. Det er lkke tanken at fo-
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retage arbejder langs hele vejen, men kommunen ønsker, at man i det
ene spor får lov at lægge stabilgrus på steder, hvor der er huller
i vejen, ligesom man ønsker, hvor hjulsporene er særlig dybe, at
lægge et lag stabilgrus i bunden af sporet, således at sporene bli-
ver knap så dybe.

Fra Meilgaards gods' side vil ikke modsætte sig den ønskede mindre
istandsættelse af vejen, men man ønsker foranstaltningerne begræn-
set til det ene spor og til det strengt nødvendige for at sikre den
cyklende og gående færdsel, idet man herved lægger vægt på, at der
sker så små indgreb i naturen på stedet som muligt, så man undgår,
at folk fristes til den ikke tilladte og uønskede motoriserede færd-
sel. Fra godsets side er der lagt stor vægt på, at de af kommunen
opsat ønskede skilte til afværgelse af den motoriseret trafik/her-
under knallertkørsel tillades opsat. Godset har ikke indvendinger
mod opsætning af affaldsbeholdere og de ønskede 2 borde med bænke.

Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, har ikke bemærkninger til pro-
jektet som foran beskrevet.

En repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening tilslutter sig
Landskabskontorets synspunkt.

Opsætning af affaldsbeholdere og borde med bænke kræve~ i det om-
fang de må blive anbragt på steder, hvor stien forløber søværts
strandbeskyttelseslinien, dispensation fra denne, og - uanset hvor
de anbringes - tillige dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Der var blandt nævnets medlemme~ henset til, at der er tale om
et offentligt adgangsareal, enighed om af hensyn til arealets ren-
holdelse at tillade opsætning af de ønskede maksimalt 5 affalds-
beholdere langs stien, ligesom der er enighed om at tillade op-
sætning af 2 borde med faste bænke, begge anbragt i umiddelbar nær-
hed afet af affaldsstativerne.

De ønskede skilte for enderne af stien kræver dispensation fra
naturfredningslovens § 46.

Der er blandt nævnets medlemmer enighed om at meddele dispensation
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til skiltenes opsætning.

For så vidt angår den ønskede befæstning af vejen er det nævnets
opfattelse, at en udbedring af vejspor i det foran beskrevne be-
skedne omfang ikke kan anses som en terrænændring, der strider mod
bestemmelsen i naturfredningslovens § 46.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at arbejderne i det ønskede
omfang ikke strider mod den gennemførte frednings intensioner, og at
det ikke ud fra en konkret fortolkning med fornøden sikkerhed kan
antages, at arbejdernes gennemførelse vil stride mod fredningen.

.. Disse arbejder vil derfor efter nævnets skøn kunne gennemføres som
beskrevet uden nævnets dispensation.

I~Det tilføjes udtrykkeligt,
at samtlige arbejder skal udføres i samråd med de berørte lodseje-
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re, og
at der ikke er hjemmel til at gennemføre arbejder i videre omfang, end

hvad der kan godkendes af ejerne.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af Overfredningsnævnet.

(/ ~ ..
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ROPI sendt til:
l. Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270 Høj-

bjerg. (J.nr. 8-70-53-1-725-9-89).
~ Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm.



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 2. februar 2017 

 

FN-MJØ-8-2017: Anlæg af midlertidig kultursti  

Fredningsnævnet har den 18. januar 2017 fra Norddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om anlæg af en midlertidig kultursti langs en gennemgående sti på matr.nr. 1z Mejlgård Hgd., Glesborg mel-
lem Fjellerup og Bønnerup. 

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Området er omfattet af fredningsdeklarationer fra 1956 og 1969 for Havbakken, der har til formål at bevare 
områdets kratbevoksning i uændret tilstand. Krat- og skovbevoksningen skal henligge fuldstændigt i naturtil-
stand uden indgriben af nogen art fra menneskers side. Normal skovdrift er udelukket, og der må hverken 
plantes, beskæres, bygges, graves, oplagres eller opstilles noget eller i det hele taget gribes ind på nogen art. 

Norddjurs Kommune har oplyst, at projektet hører under Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017, som 
Norddjurs også er en del af. Det består i opstilling af otte kunstværker, heraf fem kunstværker i fredningen i 
tidsrummet 1. juli – 15. august 2017. Ejeren Meilgaard Gods har givet samtykke. Opstillingen er illustreret på 
følgende vis, hvor det fredede areal er skraveret med turkis, og de fem kunstværker i fredningen er markeret 
med numrene 4, 5, 6, 7 og 8. Kunstværk nr. 1, 2 og 3 placeres umiddelbart uden for fredningen.   

 

Der er tale om mindre kunstværker i forskelligt materiale, og det er tanken, at kunststien skal binde byerne 
Fjellerup og Bønnerup sammen i en oplevelsesrig rute.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Kunstværk nr. 4 er en 1 meter høj Karl Johan svamp, som er udskåret af en træstamme. Kunstværk nr. 5 er 
en 3-5 meter lang træbænk, der er formet som en gravhund. Kunstværk nr. 6 er en Bifrost-bænk, der er 
sammensat af tre stole med strikket beklædning i regnbuens farver. Kunstværk nr. 7 er en ca. 1,5 meter høj 
jernskulptur. Kunstværk nr. 8 er en træstamme med svampe, der er udskåret i træ og monteret på stammen.  

Da der er tale om en tidsbegrænset, midlertidig event, der ikke ændrer på områdets krat- og skovbevoks-
ning, finder Norddjurs Kommune, at det ansøgte ikke vil få nævneværdig betydning for det hensyn, der skal 
varetages med fredningen. Det indstilles, at fredningsnævnet imødekommer det ansøgte på vilkår om, at 
kunstværkerne opstilles med god afstand til krat- og skovbevoksning, så denne ikke beskadiges, at kunstvær-
kerne fjernes fra det fredede område onsdag den 16. august 2017, hvilket er dagen efter arrangementets 
sidste dag, og at fredede område forlades uden spor efter installationerne. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Havbakken betyder, at opstillingen af skulpturer kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet er enig med Norddjurs Kommune i, at projektet ikke er i strid med fredningen, hvis det 
gennemføres på de vilkår, der er anført af Norddjurs Kommune. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensa-
tion på følgende vilkår: 

1. Kunstværkerne opstilles med god afstand til krat- og skovbevoksningen. 
2. Kunstværkerne fjernes fra det fredede område onsdag den 16. august 2017. 
3. Det fredede område forlades uden spor efter installationerne. 

 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klagepor-
tal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen be-
handles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 

http://www.nmkn/
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manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 
vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget 
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Nanna de Courcy, 
3. Meilgaard Gods, 
4. Bent Sølyst, 
5. Kirsten Bjerg, 
6. Norddjurs Kommunes Naturgruppe, att. Malene Krogh Sell, 
7. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, 
8. Norddjurs Kommune, 17/1231, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 
13. Dansk Botanisk Forening, 
14. Friluftsrådet, Norddjurs, 
15. Region Midtjylland, 
16. Kulturstyrelsen. 
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